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สารจากประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท

11 ปแหง “มิตรภาพที่ดีๆ “ ของพวกเรา ชาวไทยอิงคเจ็ททุกคน มิตรภาพไมไดขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาที่รูจักกัน แตขึ้นอยูกับ”การรักษานํ้าใจซึ่งกันและกัน “ เพราะการใหอภัยกันเปนเรื่อง
งาย แตการกลับมารูสึกดีๆตอกันเปนเรื่องยาก เพราะสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตจริงเราไมอาจ
เห็นไดแต เรารูสึกและสัมผัสไดดวย “หัวใจ” ขึ้นปที่11นี้ ขอใหชมรมอิงคเจ็ทเต็มไปดวย
มิตรภาพที่ดี มีนํ้าใจ และรูสึกสัมผัสไดดวยหัวใจ
วิทอง ตัณฑกุลนินาท
อดีตประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2547–2549

จากทีไ่ ดทราบขาวดีวา จะมีการนําวารสารทีเ่ ปนเสมือนสือ่ กลางการประชาสัมพันธเผยแพรขา วสาร
ไปยังสมาชิกกลับมาอีกครัง้ และการไดทราบถึงความเจริญเติบโตของชมรม ในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อประโยชนตอมวลสมาชิกมายาวนานเปนเวลากวา 11 ป และยังเรื่องของการกาวเขามาสูการ
ดําเนินกิจกรรมในสถานะ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ในปนี้ ผมขอแสดงความยินดีและขอ
ใหชมรมไทยอิงคเจ็ทสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ไดดําเนินกิจกรรมตามที่ไดตั้งปณิธานไววา
จะเปนศูนยรวมของสมาชิกในสาขาอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตงานโฆษณา งานปาย งานอิงคเจ็ท
และรวบรวมคลังความรูเพื่อการสงเสริมพัฒนาศักยภาพอันเปนประโยชนตอสมาชิกสืบไป
หวง เหยิน ชาง
อดีตประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2551-2553

ในโอกาสครบรอบ 11 ป ของชมรมไทยอิงคเจ็ท และการกาวเขามาสูการดําเนินกิจกรรม
ในสถานะ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ในปนี้ ผมขอแสดงความยินดีและขอเปนอีกหนึ่ง
แรงสนับสนุนเพื่อใหชมรมไทยอิงคเจ็ท สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา กาวตอตอไปตามที่
ไดตงั้ ปณิธานไววา จะเปนศูนยรวมของสมาชิกในสาขาอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตงานโฆษณา
งานปาย งานอิงคเจ็ท และการรวบรวมคลังความรูเพื่อการสงเสริมพัฒนาศักยภาพอันเปน
ประโยชนตอสมาชิกสืบไป
โชคชัย เมธียนตพิริยะ
ประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2553-2558
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เปดใจนายกสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
จา
จากชมรมก
าวสูส มาคม ทานสมาชิกครับ 10 ป ของการทํากิจกรรมในนามชมรมไทย
อิงคเจ็ท(Thai Inkjet club : TIC) บัดนีเ้ รากําลังกาวขึน้ สูส มาคมสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจ
โฆษณ (Thai Advertising business Development Association : TABDA) คือ ชื่อ
โฆษณา
ใหมที่เราจะใชในการทํากิจกรรมรวมกันตอไปครับ
ถ
มีคําถามตามมามากมาย
อาทิ เชน
• ทําไมตองเปนสมาคม เปนชมรมก็ดีอยูแลวนี่นา
• ทําไมไมใชชื่อสมาคมไทยอิงคเจ็ท
• ทําไมตองชื่อ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA)
แล อื่นๆ
• และ

อดิศร ศุขะทัต
อดีตประธานชมรมไทยอิงคเจ็ท ปบริหาร 2549-2551
นายกสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

ชือ่ ชมรมไทยอิงคเจ็ท เปนชือ่ ทีจ่ าํ กัดอยูใ นวงจําเพาะธุรกิจดาน
อิงคเจ็ท ขณะทีส่ มาชิกของเรามีทงั้ ทีข่ ยายธุรกิจไปสูธ รุ กิจปายหรือ
อืน่ ๆ รวมทัง้ มีผปู ระกอบการในสาขาอาชีพอืน่ ๆ ขยายการทําธุรกิจ
เขามาสูอ าชีพอิงคเจ็ท ทีมงานจึงพิจารณาวาเราควรมีชอื่ ทีเ่ ปดโอกาส
ใหกวางไว เพือ่ รองรับสมาชิกไดกวางและหลากหลายมากขึน้

ขอโอ ้อธิบายความกันสักเล็กนอยนะครับ
ขอโอกาสนี
รูปแบบของสมาคมมีความนาเชือ่ ถือและเปนทีย่ อมรับมากกวาชมรม เพราะสมาคม
ถ
มีสถานะเป
นนิตบิ คุ คล และมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
และมีขอพึงตองปฏิบัติตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. สมาคม การดําเนินกิจกรรมทุกอยาง
ของส
ของสมาคมสามารถตรวจสอบได
ปจจุบันภาครัฐใหการยอมรับบทบาทของสมาคมใน
ฐานะตัวแทนของกลุมอาชีพ นอกจากนี้ภาครัฐยังพิจารณาใหการสนับสนุนดานงบ
ประมาณในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนแกสวนรวมอีกดวย ในขณะที่ชมรมไมจําเปน
ตองจดทะเบียน ไมมีสถานะเปนนิติบุคคล จึงอาจไมไดรับการยอมรับมากเทาที่ควร

สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ดวยความมุงหวังจะผลักดันให
สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณาเปนศูนยรวมของสมาชิกที่อยูใน
สาขาอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตงานโฆษณา(งานปายและอิงคเจ็ท)
และ ผลักดันสมาคมใหเปนแหลงอบรมอาชีพ รวมทั้งเปนคลังขอมูล
ความรูดานวิชาชีพ ที่เปนประโยชนแกเหลาสมาชิกตอไป

ชือ่ สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา(TABDA) นีเ้ ปนชือ่ ทีถ่ กู จด
ทะเบียนไวเดิมโดยดําริของเหลาสมาชิกของ สมาคมปายและ
โฆษณา(ASPA) สมาคมปายเอเชีย(ASA) ชมรมไทยอิงคเจ็ท(TIC)
และชมรมสือ่ นอกบาน(OHMC) ดวยมุง หวังใหเปนสถาบันฝกอบรม
อาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจสื่อโฆษณา

หลังการปรึกษาหารือกับผูหลักผูใหญที่รวมกอตั้งสมาคมสง
เสริมไทยธุรกิจโฆษณา และสมาชิกชมรมไทยอิงคเจ็ท จนเปนที่
ตกผลึกเห็นชอบรวมกันแลว ทางชมรมไทยอิงคเจ็ทจึงไดรว มผนึก
เขาเปนสวนหนึ่งของ
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อนาคตของสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
ในการทํางานของสมาคมฯ นับจากนี้ไป ผมและทีมงานอาสา ไดตั้งแนวทางการทํางานไวดังนี้ครับ
• พัฒนาสื่อประเภท Social media เชน web site/web board/facebook ของสมาคม/ชมรมใหเปนสื่อกลางของสมาชิก
• รวบรวมขอมูลความรูตางๆที่เกี่ยวของกับอาชีพการผลิตสื่อโฆษณา เขาไวในคลังขอมูลของสมาคม เพื่อใหสมาชิกสามารถนําไปใชประโยชนไดสะดวกขึ้น
• จัดใหมีการสัมมนา อบรม ใหความรูตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรูของสมาชิก
• สรางมาตรฐานอาชีพ ใหแกสมาชิก โดยการรวมมือกับสถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหมีการสงเสริมอาชีพดานการผลิตงานโฆษณามีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับทั้งระดับในประเทศ และตางประเทศ
พี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ผูประกอบธุรกิจดานการผลิตงานโฆษณาทุกทานครับ ไมวาทานจะเปนผูผลิตปายหรือผูผลิตงานอิงคเจ็ท เพื่อเปนการแสดงความสนับสนุน
งานของสมาคม ผมอยากขอเรียนเชิญมาชวยกัน ดวยการสมัครสมาชิกสมาคมกันครับยิ่งไดรับการตอบรับมากเทาไร ก็แสดงใหเห็นถึงความมีนํ้าใจ เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันของพวกเรา ที่จะรวมกันผลักดันสมาคมนี้ใหเปนศูนยกลางของสมาชิก ซึง่ จะทําใหสมาคมสามารถสรางประโยชนตางๆใหพวกเราไดอยางเต็มที่ตอไป
ทุกทานครับ สมาคมฯ เปนของทุกคนนะครับ การผลักดันงานของสมาคมใหบรรลุเปาหมาย เปนเรื่องที่เปนไปไดไมยาก ถาทุกคนอาสาชวยงานและใหความรวม
มือในการทํากิจกรรม โดยการชวยกันคนละไมละมือ ทุกคนรวมดวยชวยกัน ผลักดัน ความสําเร็จยอมเกิดขึ้นในระยะอันใกลนี้อยางแนนอน
นอกจากทีมงานอาสาที่มีอยูในปจจุบันแลว ผมยังตองการทีมงานเพิ่มเติมอีกหลายทานครับ มาชวยกันเถอะครับ ทานใดมีองคความรูใดในหัวขอตางๆที่กลาว
มาแลวขางตน ขออยาลังเลนะครับ เสนอความเห็นกันเขามา รวมทั้งอาสากันเขามาทํางานครับ เรามารวมกันสรางสังคมในสาขาอาชีพของเราใหเขมแข็ง กาวหนา
กาวไกล สามารถเขาสูเวทีเศรษฐกิจอาเซียน สูเวทีโลก อยางเต็มภาคภูมิ ไมอายใคร
ทานที่สนใจเขามารวมงานกับสมาคม รวมเปนหนึ่งในคณะทํางานเพื่อสรรสรางสิ่งดีๆ ใหกับวงการปายและอิงคเจ็ท กรุณาแจงความจํานงมาไดทันทีนะครับ
ที่ผม หรือคุณสม เจาหนาที่สมาคม
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เปดใจนายกสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา

บทบรรณาธิการ

July - September 2015
ฉบับที่ 6 กรกฎาคม – กันยายน 2558

พงศกร บุญใส

บรรณาธิการ ( Editor )

กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 11 ป ของชมรมไทยอิงคเจ็ท และ
การกาวเขาสูก ารเปนสมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
การออกแบบ การโฆษณา และการทําปาย รวมถึงงานอิงคเจ็ท ใหมีคุณภาพเปนที่ยอม
รับยิ่งๆขึ้น ยกระดับมาตรฐาน พรอมทั้งนําเทคโนโลยี ขาวสารมาเผยแพรใหแกสมาชิก
และคนในวงการ
หนังสือวารสารเลมนี้มีพัฒนาการมาจากเลมเดิม TIC Magazine จากแนวนโยบาย
ทีด่ ขี องคณะกรรมการสมาคมฯ ตองการใหเปนหนังสือทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุมกวางกวาเดิม
จึงใชชอื่ หนังสือใหมเปน Graphics & Sign Magazine “วารสารเปดโลกกวางงานกรฟฟค
สื่อโฆษณา และงานปาย” มีเนื้อหาอัดแนนกวาเดิม ทั้งบทความความรูเรื่องการบริหาร
เรื่องหมึกซึ่งเลมนี้พูดถึงหมึก Water Based แนะนําเรื่องภาษี ซึ่งหลายทานอาจมีขอ
สงสัย รับรองวาภาษีจะไมใชเรื่องยากอีกตอไป ที่สําคัญครั้งนี้เลมนี้เราจะเริ่มการศึกษา
มาตรฐานอาชีพในธุรกิจปายและอิงคเจ็ท เปนครั้งแรก ซึ่งจะมีการระดมสมองของ
ผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่องชวยกันทําใหสําเร็จ
สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ไดมีโอกาสรับเชิญจากผูจัดงาน
Pack Print International 2015 ใหไปรวมออกบูธประชาสัมพันธกิจกรรมของสมาคม
ดวย ในระหวางวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 นี้ ที่ไบเทคบางนา หากสมาชิกทานใดมี
โอกาสไปงานนี้ อยาลืมแวะทักทายกันที่บูธของสมาคมฯดวยนะครับ
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เจาของ – สมาคมสงเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
ที่ปรึกษา และคณะผูจัดทํา : คุณอดิศร ศุขะทัต, คุณโชคชัย เมธียนตพิริยะ, คุณจุมพล บุญวิโรจนฤทธิ์, คุณสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล
บรรณาธิการ : คุณพงศกร บุญใส รองบรรณาธิการ : ดร.คมน พันธรักษ ประสานงาน : คุณสุภิญญา ผิวผอง กราฟกดีไซน : คุณอภิรักษ บุญมี
จัดพิมพ : บริษัท ลักษมีรุง จํากัด ติดตอลงโฆษณา : คุณสุภิญญา ผิวผอง โทร. 0-2521-8255 - 6, 0-2521-8258, 085-900-0660 โทรสาร 0-2521-8257
40/64 ชั้น 3 อาคาร O.C.M. ซอยวิภาวดี 66(สยามสามัคคี) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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SIGN ASIA EXPO/ LED & DIGITAL SIGN 2015
ภายใตธีม “Integrated Out of Home Media & Retail Shop Decoration Design”
งานนิทรรศการนานานชาติเพียงงาน
เดียวในประเทศไทยที่คุณจะไดพบปะพูดคุย
เจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูจ ากผูม ปี ระสบการณ และเจาของตัว
จริงในวงการธุรกิจปาย การโฆษณาสือ่ นอก
บ า น และอุ ต สาหกรรมการตกแต ง ทั้ ง ใน
ประเทศและต า งประเทศ นอกเหนื อ จาก
เทคโนโลยีสินคา นวัตกรรมดานเทคโนโลยี
และความหลายหลายของสินคาและบริการ
แลว ทางไอบริก ไดมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อ
เชือ่ มโยงโอกาสทางการคาและธุรกิจระหวาง
ผูประกอบการ และผูซื้อ ในระหวางการจัด
แสดงงาน ทั้งหมด 3 กิจกรรม ไดแก
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High Tech Printing

Fashion Runway
แฟชั่นโชวเดินแบบแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพในระบบดิจิตอล
แสดงผลงานที่ไดจากการพิมพของเครื่องพิมพที่สามารถพิมพบนผืนผา วัสดุ
ตางๆ แลวสามารถนําพัฒนาตอยอดผลิตเปนเสื้อผา หมวกรองเทา กระเปา
เครื่องประดับตางๆ ตามความคิดสรางสรรคสรางโอกาสใหมทางธุรกิจ การ
เดินแฟชัน่ โชวครัง้ นีจ้ ะมีการทํางานรวมกันกับ Fashion Designer โดยผูม พี ลัง
การสื่อสารในโลกออนไลน และโซเชียลมีเดีย มาเปนผูเดินแบบ เพื่อนําเสนอ
ผลงานสรางสรรคจากเครื่องพิมพออกสูสายตาผูเขาชมงาน จากในประเทศ
และตางประเทศ

Guru

Smart Sign Workshop
Demonstration / Q&A Workshop for 4 days
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูประกอบการรานปาย เจาของธุรกิจปาย
คนทําปายตางๆ ภายในชวงจัดงาน เพื่อเพิ่มความรู ขั้นตอนการผลิตปายรูป
แบบตางๆ ใหแกผผู ลิตปายโฆษณาโฆษณาประเภทตางๆ เพือ่ นําไปพัฒนาผล
งาน ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ใหไดผลงานคุณภาพ และ
เพิ่มผลกําไร
เทคนิคการคาลิเบรตเครื่องพิมพหนาตรงกับสีบนหนาจอ / การใชหมึก
พิมพใหชิ้นงานไดคาสีที่ถูกตองบนวัสดุตางๆ
การใชสื่องานพิมพชนิดตางๆ ที่สามารถนํามาใชผลิตงานปายแบบ
สรางสรรค / เทคนิคการติดสติกเกอรแบบแหง/เปยก บนวัสดุตางๆ
การใชเครื่อง CNC เลเซอรสําหรับงานแกะ ตัด วัสดุตางๆ ในงานผลิต
ปาย ตัวอักษร
เทคนิคการผลิตปายตูไฟอครีลิค / เทคนิคการปมนูนปายไฟอครีลิค / การ
ติดตั้งไฟแอลอีดีในตูไฟอครีลิค เพื่อใหไดแสงสวางสมํ่าเสมอ
การคิดคํานวณราคาของการผลิตปาย งานสติกเกอร และตูไ ฟประเภทตางๆ
ผูสนใจเขาฟงและรวม workshop สามารถลงทะเบียนออนไลนลวงหนา
ทางเว็บไซท www.signasiaexpo.com
Modern Retail Shop Showcase
Interior design faculty, Silapakorn University

พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมผลงานการออกแบบเกี่ยวกับรานคา Modern
Retail Shop ที่ทันสมัยดวยการผสมผสานของสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม จาก
บรรดาคณาจารยนักออกแบบตกแตงภายใน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾Ô่ÁàμÔÁ¢Í§·Ñ้§ 3 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉÀÒÂã¹§Ò¹ ÊÒÁÒÃ¶
ÊÍº¶ÒÁà¾Ô่ÁàμÔÁä´Œ·Õ่¼ÙŒ¨Ñ´§Ò¹
ºÃÔÉÑ· äÍºÃÔ¡ ¨ํÒ¡Ñ´ : 21/118 «.ÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 ºÒ§¡Ð»
ËŒÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310
Tel : 02 641 4381 μ‹Í 19-23 sales2@ibrix.co.th,
beestar55@gmail.com
www.signasiaexpo.com facebook: SIGN ASIA EXPO
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Talk

by Chatree

Chatree

การเปลี่ยนแปลง
24.07.2015 กําลังรอเครื่องอยู ที่Gate อีกประมาณซัก 10 นาทีเครื่อง
จะออกแลว เสียงโทรศัพทดังขึ้นมา….
พี่อดิศร โทรเขามาแจงวาใหชวยเขียนบทความลงแมกกาซีนของสมาคม
หนอยครับ วินาทีนั้นสมองของผมเริ่มทํางาน “แลวนี่ตรูจะเขียนเรื่องอะไรดี
หละ หยุดทํางานและอยูใ นโหมดกึง่ เกษียณมาหลายปแลว เรือ่ งเทคโนโลยีเรือ่ ง
ปาย เรื่อง inkjet ก็ไมไดจับมานาน จะกลับไปนั่งรื้อฟน รวบรวมขอมูล แลว
มานั่งเขียน ก็คงใชที่” แลวก็นึกไปถึงเรื่องที่3-4 ปนี้ผมทํามาโดยตลอด นั่น
คือการทีผ่ มผันบทบาทของตัวเองจากเปนผูป ฏิบตั งิ าน มาเปนผูอ บรม แนะนํา
และใหคาํ ปรึกษาในเรือ่ งการดําเนินธุรกิจใหแกบริษทั ตาง ๆ โดยเฉพาะ บริษทั
เฮเซิล แอนดแอชเชอร ซึ่งทําธุรกิจใหบริการผลิตและติดตั้งปายและ inkjet
เรือ่ งทีผ่ มใหความสําคัญทีส่ ดุ ในการทําธุรกิจ คือการทีผ่ ทู รี่ บั ผิดชอบดําเนินงาน
นัน้ จะตองมีความรอบรูใ นทุกดาน ตองรอบรูน ะครับไมใชตอ งลงมือปฏิบตั เิ อง
ซะทุกเรื่อง แตตองรอบรูพอที่จะเปนผูกําหนดแนวทางการทํางาน ทิศทางและ
เปาหมายของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ แนนอนครับการจะบริหารงาน
บริษัทผลิตปาย หรือ งาน inkjet ตาง ๆ ไดดีเราจะตองรูเรื่อง วัสดุวิธีการผลิต
หัวพิมพหมึกพิมพเครือ่ งพิมพตา ง ๆ รวมถึงวิธกี ารติดตัง้ แตการทีจ่ ะใหบริษทั
ประสบกับความสําเร็จนั้น ผูบริหารจําเปนที่จะตองรูเรื่องของ ระบบบัญชีการ
เงิน การขาย จัดซื้อ บุคคล และ การบริหาร
…“ครับพีอ่ ดิศร.. ผมจะลองพยายามเขียนดูครับ แตขอเปนเรือ่ งทีเ่ ปนเชิง
แนวความคิดในการบริหารกิจการ มากกวาที่จะเปนเรื่องของเทคโนโลยีหรือ
แนวโนมของธุรกิจนะครับ ผมคงจะขอเริ่มจากหัวขอ การเปลี่ยนแปลง กอน
เพราะเปนเรือ่ งทีพ่ อจะมีขอ มูลรวบรวมเอาไวอบรมทีมงานของ เฮเซิล อยูเ ปน
ประจําแลว” ดวยความหวังที่วาแนวคิดเหลานี้จะเปนประโยชนตอเพื่อนรวม
ธุรกิจ และสมาชิกของ ชมรม และ สมาคมบาง ไมมากก็นอยครับ
การเปลี่ยนแปลง ตระหนักรูและยอมรับ
การเปลีย่ นแปลง เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ งตลอดเวลาหลีกเลีย่ งไม
ไดการเปลีย่ นแปลงมีทงั้ เกิดขึน้ ไดทงั้ จาก ภายในตัวเราเอง เกิดภายในองคกร
และภายนอกรอบ ๆ ตัวและที่ไกลตัวออกไป การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวมัน เหมือนกับฟนเฟองที่เมื่อมีการ
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หมุนแลว จะมีผลกระทบกับฟนเฟองอื่น ๆ อยางตอเนื่องไมมีสิ้นสุด บางทีจะ
งายกวาถาผมจะยกตัวอยางเพื่อที่จะไดใหเห็นภาพกันชัด ๆ …..
การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราเองที่เห็นงายที่สุดก็คืออายุสุขภาพ เมื่อเรา
อายุมากขึ้น สวนใหญสุขภาพก็จะถดถอยกัน การที่จะทํางานกันแบบเอาเปน
เอาตาย ปนตึก กระโดดกําแพง ไมหลับไมนอน แบบสมัยหนุม ๆ ก็คงจะเปน
ไปไมไดความจําก็ไมไดดีเหมือนกัน ความคิดก็ชาลงมาก หากขืนทํางานโดย
ใชวิธีเดิม ๆ ที่ทํามาคงจะตองลมเหลวไมเปนทา ในเมื่อรางกายเราเองมีการ
เปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งจะไปหามหรือไปหยุดก็ไมได) วิธีการใชชีวิต วิธีการทํางาน
ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ก็มีมากมายหลายเรื่อง ตัวอยางเชน การ
ปรับเปลี่ยนพนักงาน ความตองการของลูกคา ราคาตลาด supplier นําเสนอ
วัสดุใหม ๆ เครื่องมือใหมและอื่น ๆ มีมากมาย แตเรื่องนี้พวกเราคงจะเห็น
ภาพและตระหนักกันดีอยูแลวและก็เชนเดียวกันการที่เราจะตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง เหลานั้น จึงทําใหเราเองก็ตองปรับวิธีการทํางานไปดวย พูดงาย
แตทํายากนะครับ ผูบริหารหลายคนยังติดวิธีเดิม ๆ อยูเคยทําอยางไรก็จะทํา
อยางนั้น จริงมั๊ยครับ
การเปลี่ยนแปลงรอบตัว ที่มีลักษณะการเกิดที่อาจจะออกไปไกลจากตัว
เราอีกซักหนอย แตก็คงมีผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน และการดําเนิน
ธุรกิจตาง ๆ ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การจะเปด AEC ในกลุม
ประเทศอาเซียน มาตราการณ QE ของสหรัฐ และ ญี่ปุน หรือแมกระทั่งภาวะ
แหงแลง ชาวนาไมมีนํ้าจะทํานา ชาวประมงติดปญหาเรื่องขอกฎหมายทําให
ออกไปหาปลาไมไดเหลานีล้ ว นมีผลกับการทําธุรกิจของพวกเราทัง้ สิ้น ไมมาก
ก็นอ ย ไมโดยตรงก็ทางออม ไมชา ก็เร็ว เพียงแตพวกเราเองจะสนใจ หรือใสใจ
ทีจ่ ะมองใหเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงเหลานัน้ หรือไมใสใจทีจ่ ะเห็นผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนองคกร ใหสามารถรับมือกับผลกระทบที่จะ
มาถึง กอนที่มันจะมาถึงซะอีก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่ง เปนปจจัยที่กอใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงอีกอยางหรือหลายอยางใหเกิดขึน้ และก็จะเปนเชนนีอ้ ยางตอเนือ่ ง
ตลอดไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
หลีกเลี่ยงไมไดแลวจะทําอยางไร??? คําตอบคือ ปรับตัว ครับ ขออนุญาต
ยืมคําพูดของ Charles Darwin มาประกอบซักหนอยนะครับ
“It is not the strongest of the species that survives, Nor the most
intelligent, but the one most responsive to change.”
Charles Darwin, 1809
“ไมใชเผาพันธุที่แข็งแกรงที่สุด หรือฉลาดที่สุด ที่จะอยูรอดได แตเปนเผา
พันธุที่สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได”
หากจะนําเอาขอคิดนี้มายอนกลับมาดูลักษณะของธุรกิจของพวกเรา ผม
ก็อาจจะขออนุญาตแปลงขอความใหสอดคลองกับการทําธุรกิจเล็กนอย คือ
“ไมใชบริษทั ทีใ่ หญโต เขมแข็ง หรือ ประสบกับความสําเร็จมามากมายใน
อดีต จะสามารถอยูรอดตอไปได แตบริษัทที่สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดดีตางหาก จึงจะเปนผูที่อยูรอด”
ฟงดูยากจะแปลก ๆ อยูบาง แตผมก็เชื่ออยางนั้นจริง ๆ ผมมีความเชื่อ
วา การประสบความสําเร็จของแตละบริษัทที่ผานมานั้น ไมไดเปนเครื่องการัน
ตีอะไรเลยวา บริษทั นัน้ จะประสบความสําเร็จตอ ๆ ไปทุกครัง้ เพราะการตัดสิน
ใจในเชิงธุรกิจแตละครั้ง ยอมประกอบไปดวยการนําปจจัยตาง
ๆ มาวิเคราะหศึกษา จนตกตะกอนเปน แนวทาง นโยบายปฏิบัติงาน ดัง
นั้นแนวทางการดําเนินงาน จึงเปนเรื่องของความเหมาะสม ณ สถานการณ
อยางหนึ่ง เวลาหนึ่ง กับบุคคลกลุมหนึ่ง กับปจจัยแวดลอมแบบหนึ่งเทานั้น

แตถาหากผูบริหารมีความคิดวา แนวทางการดําเนินงานที่ผานมาใชไดดีแลว
และยังคงใชตอไปโดยไมไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ นั้น จึง
เปนการนําพาบริษัทลงเหว ไปในที่สุด
ทําไมหลายคนจึงไมชอบการเปลี่ยนแปลง?
ประการแรก เมื่อไหรมีการเปลี่ยนแปลง ยอมตามมาพรอมกับความเสี่ยง
หลายคนไมนิยมความเสี่ยง พยายามทําอะไรที่ปลอดภัยที่สุด แตก็หารูไมวา
การไมปรับตัวนั้นคือความเสี่ยงที่อันตรายมากอยางหนึ่ง ในการทําธุรกิจนั้น
ความเสี่ยงเปนเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไมไดแตเราจะตองจัดการกับความเสี่ยงให
ได ถากลัวความเสี่ยง ก็อยาทําธุรกิจเลยครับ
ประการที่สอง คนเราสวนใหญแลวจะมีcomfort zone เปนอาณาเขตที่เรา
คิดวาปลอดภัยที่สุด เปนเตียงนุม ๆ ที่เรานอนสบาย ๆ แลวไมอยากจะตื่น ไม
อยากที่จะลุกออกไปไหน แตการที่ไมลุกออกจาก comfort zone นั้นก็ทําให
เราพลาดโอกาสดี ๆ ไปหลายอยางเชนเดียวกัน
ประการทีส่ าม คือขาดแรงจูงใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง คือไมรจู ะทําไปทําไม ทํา
ดีก็เสมอตัว พลาดก็โดนดา อยูเฉย ๆ เดิม ๆ ดีกวา… คิดแบบนี้ก็คงจะมีแต
ถอยหลังลงคลอง ขณะที่คนอื่น ๆ บริษัท อื่น ๆ เคาเจริญกาวหนาไป คนพวก
นี้ก็คงไดแตยืนมอง
ประการทีส่ ี่ คือขาดปจจัย ซึง่ ก็เปนเรือ่ งทีน่ า เห็นใจมากทีส่ ดุ อยากจะปรับ
ก็ปรับไมได เชนบางครั้งอาจจะขาดกําลังคน ขาดงบประมาณ ขาดเครื่องไม
เครื่องมือตาง ๆ สถานการณแบบนี้ ผมคงใหคําแนะนําไดเพียงแตวา การ
เปลี่ยนแปลงนั้น ไมจําเปนที่จะตองทําแบบกาวกระโดดเสมอไป การทําแบบ
กาวกระโดด อาจจะทําใหเราตองใช ทรัพยากรเยอะ แตการทําทีละเล็กทีละ
นอย คอยเปนคอยไป อยางตอเนือ่ ง ก็จะสามารถสรางความเปลีย่ นแปลงทียงิ่
ใหญไดเหมือนกัน เพียงแตจะตองใช“วินัย” เปนอยางมาก
ทีนี้มาดูตัวอยาง ของสิ่งที่พวกเราเผชิญมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับ วงการ
ปาย และ inkjet ครับ
ปญหาอยางหนึ่งที่ผมไดยินบอยที่สุด ในกลุมของ inkjet ไมวาจะนัดกิน
ขาว นัดประชุม กันที่ไหน ก็คือ ปญหาเรื่องการตัดราคากัน 55 บาทตอตาราง
เมตรก็มีใหเห็นกันทั่วไปตามทองถนน ในขณะที่ราคาของบริษัทใหญ ๆ ได
คุณภาพ อาจจะอยูที่300 หรือ 400 บาทขึ้นไปตอตารางเมตรดวยซํ้า
ผมไดยนิ เสียง “บน” เรือ่ งนีบ้ อ ยทีส่ ดุ ! บนแลวทําอยางไรตอ… สวนใหญ
ผมก็เห็น บนแลวก็บนอีกครับ
แลวหลายเจา หลายบริษัท ก็จะใชวิธีตัดราคากัน เพราะนั้นเปนเรื่องที่งาย
ที่สุดที่จะทํากันไดแตสําหรับผมแลว นั่นเปนวิธีที่“สิ้นคิด” มากที่สุด
คนสวนใหญที่ทําแบบนั้น ก็เพื่อที่จะใหไดงาน แตก็ลืมถึงผลกระทบ ซึ่ง
กลายเปนปจจัยใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นมาอีกมากมาย สาธยายกันไมหมด
เอาแตเฉพาะที่เดน ๆ แลวกันครับ
การตัดราคากัน สรางนิสยั ทีไ่ มดใี หกบั ลูกคา สรางนิสยั ทีจ่ ะมองเรือ่ งราคา
มากอนเรื่องอื่น ๆ เชน บริการ และคุณภาพของสินคา การตัดราคากัน ทําให
ผูผลิต ตองหันกลับไปตอรองราคากับ supplier ตาง ๆ มากขึ้น เรียกวา แทบ
จะบีบคอ supplier กันเลยทีเดียว หรือไมก็เลือกใชวัสดุที่คุณภาพตํ่าลง ไม
สนใจเรื่องอายุการใชงาน ไมสนใจเรื่องสภาพแวดลอม และ อื่น ๆ เรื่องแบบ
นี้เองก็ทําใหsupplier กําไรนอยลง เจงไปก็เยอะ ที่สามารถอยูรอดไดก็ไมกลา
เอาของดี ๆ มีคุณภาพเขามาขาย ทางเลือกของพวกเราก็นอยลง ทางเลือก
ของลูกคาก็นอยลงดวยเชนกัน การตัดราคา คือการตัดความสามารถในการ
พัฒนาสวนอืน่ ๆ ของบริษทั ทีจ่ ะนําเสนอกับลูกคา ไมวา จะเปนเรือ่ งการบริการ

ตาง ๆ การทํา R&D, การพัฒนาบุคคลากรผลิตและติดตั้ง จะทํากันไดอยางไร
ในเมื่อ margin ก็บางกันซะเหลือเกิน พลาดนิดพลาดหนอยก็ขาดทุนกันแลว
แลวการตัดราคา คือวิธีเดียวที่จะอยูรอดตอไปสําหรับผูประกอบการ inkjet
หรือ??
คําตอบคือ ไมใชครับ.. ยังมีอกี หลายวิธมี ากในการทีผ่ ปู ระกอบการจะทําให
ลูกคาพึงพอใจ แลวหันมาเลือกใชงานเรา ทั้ง ๆ ที่ราคาของเราอาจจะแพงกวา
เชนการใหบริการที่ดีงานถูกตอง สงทันเวลา คุณภาพดีความเอาใจใสการนํา
เสนอนวัตกรรมใหม ๆ แตนั่นก็ทําใหผูบริหารของบริษัทเองก็ตอง ปรับตัว
ปรับองคกร ทีมงานตาง ๆ ใหพรอม ซึ่งอาจจะจําเปนที่จะตองลงเครื่องพิมพ
เพิ่มเติม อาจจะตองลงทุนกับการใหความรูอบรม ในเรื่องเทคนิค วัสดุวิธีการ
ผลิตและติดตั้งใหกับพนักงาน ลูกคา ผูออกแบบ อยางสมํ่าเสมอ เหลานี้ไมใช
เรื่องงายที่จะทําไมใชเรื่องที่จะทํากันใหเสร็จไดภายในวันสองวัน แตเปนเรื่อง
ที่ควรจะทํา เพราะถาพวกเราไมทํา ไมเพียงแตบริษัทที่เราดูแลเองจะประสบ
ปญหาในภายหนา อุตสาหกรรม inkjet ทั้งหมดก็จะเกิดปญหากันตอ ๆ ไป
เปนลูกโซจนในที่สุดก็ยากที่จะเยียวยาได
เมือ่ ไมนานมานีผ้ มไดมโี อกาสเขาไปรวมฟง แนวทางการทํางานของ ชมรม
Thai Inkjet และ สมาคม TABDA ที่ผานมา และเปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่งที่
สมาชิก ผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ทานของสมาคม โดยมีคุณอดิศร ศุขะทัต และ
คุณโชคชัย เมธียนตพิริยะ นายกสมาคม TABDA และ ประธานชมรม Thai
Inkjet เปนหัวเรือใหญมีแนวทางและนโยบายไปในทางเดียวกัน ถึงเรื่องการที่
จะ จัดใหมีมาตรฐานการผลิตงาน inkjet และ ปาย เพื่อยกระดับอาชีพของผู
ประกอบการในอุตสาหกรรมนีผ้ มถือวานีเ่ ปนการ “เปลีย่ นแปลง” ทีส่ าํ คัญ และ
เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญที่จะสามารถยกระดับวิชาชีพงานปาย และ
inkjet ใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับตอไปในอนาคต…. ขอบพระคุณมากครับ
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ใครไมเคยมีปญหาเรื่องนํ้าหมึกที่
ใชในงานพิมพดิจิตอลอิงคเจ็ทเลย มี
บางไหมครับ…. 555
เชื่อขนมกินไดเลย เจอกันมาเยอะ
แยะจนปวดหัวไปหลายตลบแลว จริง
ไหมครับ
หลายๆครั้ ง พวกเราก็ พ ากั น
กลาวโทษวา วัสดุที่เอามาพิมพ ไม
ดี…… หัวพิมพ ไมดี….. เครื่องพิมพ
ไมดี…
โดยหารู ไมวา เราใชนํ้าหมึกผิด
ประเภท
หนึ่ ง ในวิ ธี ที่ จ ะช ว ยลดป ญ หา
ต า งๆให น  อ ยลงได ก็ คื อ เราต อ ง
ทําความรูจักหมึกพิมพกันใหลึกซึ้ง
มากขึ้นครับ
ลองติดตามบทความตอไปนีด้ นู ะ
ครับ คอยๆอาน ใจเย็นๆ ทําความ
เขาใจใหดี แลวทานอาจจะหายปวดหัว
ไปไดเยอะเลยครับ
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เรื่องของนํ้าหมึกอิงคเจ็ท (Inkjet Ink)

ตอนที่ 1

Water based Ink
Dye based Ink เปนนํ้าหมึก Inkjet ชนิดแรก
ที่ถูกผลิตขึ้นมาใชกับเครื่องพิมพ Inkjet ในยุค
แรกๆ และยังคงใชอยูมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีการใช
ในปริมาณที่สูงมากที่สุดในโลก Dye based Ink มี
ดวยกันหลายสูตรแยกไปตามการใชงาน และชนิด
ของหัวพิมพ การจําแนกชนิดของนํ้าหมึก Dye
based ink ถาแบงตามประเภทของหัวพิมพไดดงั นี้
ประเภทที่ 1
ใชกับหัวพิมพชนิดความรอน Thermal Printhead ซึ่งใชความรอนในการตมหมึกใหรอนในหัว
พิมพเพื่อใหนํ้าหมึกพนไปยังวัสดุรองรับงานพิมพ
สูตรและสวนผสมของนํ้าหมึกชนิดนี้จะตองไมแข็ง
ตัวเมือ่ ผานความรอน แตจะแหงเองเมือ่ ทําปฏิกริ ยิ า
กับ Coating บนวัสดุพมิ พ และสัมผัสอากาศ ปจจัย
ทีเ่ ขามาเกีย่ วของกับนํา้ หมึกชนิดนีค้ อื การ Coating
ของวัสดุที่นํามาพิมพงาน, อุณหภูมิในหองพิมพ
งาน, ความชื้นในอากาศ เหลานี้สงผลตอคุณภาพ
งานพิมพทั้งสิ้น
สวนผสมหลักของนํ้าหมึกชนิดนี้สวนประกอบ
หลักคือนํา้ บริสทุ ธิ์ (DI-Water) ทีม่ สี ตู รในการผลิต

นํ้า DI ที่ใชเทคโนโลยีสูงมาก คุณภาพนํ้าจะตองได
มาตรฐานเดียวกับที่ใชใน Lab อุตสาหกรรมผลิต
ยา, เครือ่ งสําอางค และไมนยิ มนํามาดืม่ เพราะไมมี
แรธาตุใดๆ นํา้ หมึกชนิดนีเ้ มือ่ พนลงในวัสดุพมิ พจะ
แทรกตัวลึกลงในผิว Coating ทําใหงานพิมพมี
ความละเอียดสูงกวาชนิดอื่นๆ เครื่องพิมพที่ใชหัว
พิมพชนิดนี้ที่พบเห็นไดงายเชน HP, Cannon,
Brother ฯลฯ
ประเภทที่ 2
ใชกับหัวพิมพ Piezo Printhead เปนหัวพิมพ
ประเภทใชแผน Diaphragm ในหัวพิมพ ใชแรงดัน
ดันนํา้ หมึก เพือ่ ใหนาํ้ หมึกพนลงในวัสดุพมิ พจะไมมี
ความรอนมาเกีย่ วของกับระบบนี้ นํา้ หมึกจะเกาะที่
ผิ ว บนๆของ Coating ทํ า ให ง านพิ ม พ มี ค วาม
ละเอียดนอยกวาหัวพิมพ Thermal ดังนั้นเพื่อ
ชดเชยใหไดงานทีม่ คี วามละเอียดใกลเคียงกันจึงได
พั ฒ นาให ส ามารถพิ ม พ ค วามละเอี ย ดสู ง ๆ ถึ ง
1,440 DPI เมื่อเทียบกับระบบ Thermal แลวก็ใกล
เคียงกับ 600 DPI ของระบบ Thermal เทานั้น แต
จะสูญเสียเรื่องความเร็วในการพิมพไปแทนทําให

ไมนิยมมากเทาระบบ Thermal เครื่องพิมพที่ใชหัว
พิมพประเภทนี้ เชน Epson, Mimaki, Mutoh,
Roland ฯลฯ
การจําแนกชนิดของนํ้าหมึก Dyebase จะ
สามารถจําแนกไดอีกตามคุณสมบัติของนํ้าหมึก
Dye Base ดังนี้
1. Dye Base Ink เปนนํ้าหมึกสูตรนํ้าทั่วไป
ที่ใชกันมากที่สุดในทุกๆระบบตั้งแตเครื่องพิมพ
Inkjet ตัง้ โตะไปจนถึงเครือ่ งพิมพขนาดใหญสาํ หรับ
พิมพ Poster ปายโฆษณาฯลฯ นํา้ หมึกประเภทนีจ้ ะ
ใชกับงานภายในเทานั้น และไมกันนํ้า สวนใหญจะ
ตองเคลือบงานทุกครั้งเพื่อใหงานคงทน และเมื่อ
สัมผัสงานจะไมเสียหาย แตในปจจุบันไดมีการ
พั ฒ นาวั ส ดุ พิ ม พ ที่ กั น นํ้ า ได อ อกมาใช ง านด ว ย
คุณสมบัติที่สามารถแทรกตัวลงไปใน Coating ได
ดี ทําใหเมื่อแหงสนิทจะสามารถกันนํ้าได โดยไม
ตองเคลือบงานอีก
2. Pigment Base Ink เปนนํ้าหมึกที่มีสูตร
ปองกันแสง UV สามารถนําไปใชงานภายนอกได
ทนตอแสงแดด กันนํ้าได วัสดุพิมพที่จะใชคอนขาง
มีขอจํากัด โดยเฉพาะวัสดุพิมพประเภทผิวมันไม
สามารถใชพิมพงานได เพราะวานํ้าหมึกจะไมแหง
ตองอาศัยการแทรกตัวลงใน Coating ประเภท
แปงๆ จะทําใหแหงตัวไดดี ราคาคอนขางแพง จึง
ไมคอยนิยมใชกัน มีบางประเทศเทานั้นที่ใชกัน
อยางแพรหลาย
จากประสบการณในการทํางานทั้งเปนผูพิมพ,
ผลิต และจําหนายนํ้าหมึก มากวา 20 ป มีคําถาม
ที่ถามกันประจําๆ กันมากมายเชน
Q : นํ้ า หมึ ก ของเครื่ อ งพิ ม พ ที่ ใ ช หั ว พิ ม พ
Thermal ใชกบั หัวพิมพ Piezo ไดหรือไม (สวนใหญ
จะถามวานํ้าหมึก HP ใชกับ Epson ไดไหม)
A : จากบทความที่เขียนมาจะเห็นไดวาไมนา
ใชดวยกันได ความเปนจริงคือนํ้าหมึก Dye ที่ใช
กับหัว Thermal สามารถ นําไปใชกับหัวพิมพ Piezo ไดไมทําใหหัวพิมพมีปญหา แตอาจจะเกิด
ปญหาเรื่องสีแหงชาบาง, แหงไมทันบาง ดังนั้น
ความเร็วในการพิมพจะตองลดลง แตนํ้าหมึกชนิด
ที่ใชกับหัวพิมพ Piezo ไมสามารถนํามาใชกับหัว
พิมพ Thermal ได จะทําใหสแี หงเมือ่ เกิดความรอน
ที่หัวพิมพ และจะทําใหหัวพิมพอุดตันเร็วขึ้น
Q : ทําไมนํ้าหมึกที่ขายทั่วไปถึงระบุขางขวด
วา ใชกับเครื่องพิมพยี่หออะไร สามารถใชกับยี่หอ
อื่นไดไหม
A : สามารถใชได ถาเปนหัวพิมพประเภท

เดียวกัน แตที่แยกเปนยี่หอไปเนื่องจากการปรับสี
(Color Calibration) ของแตละยีห่ อ ทํา Profile สีมา
ไมเหมือนกัน ดังนัน้ การผสมสีแตละแมสจี ะมีความ
เขมของสีไมเทากันเมื่อผาน Software พิมพของ
แตละเครื่องพิมพก็จะไมทําใหสีเพี้ยนไปจากความ
เปนจริงมากจนเกินไป
Q : นํ้าหมึก Pigment Base ใชกับหัวพิมพ
ชนิดใดไดบาง
A : ใชไดทั้ง 2 ชนิด แตสูตรของนํ้าหมึกที่จะ
ใชกับหัวพิมพแตละประเภทก็จะแตกตางกัน นํ้า
หมึก Dye จะไมมีตะกอนเลยในชวงอายุของนํ้า
หมึก 2 ป แต Pigment Base จะตกตะกอนเมื่อวาง
ไวนานๆ จะตองเขยากอนนํามาใชเสมอ เพื่อใหได
คุณภาพนํ้าหมึกที่ดี แตจะแตกตัวไดงายเมื่อเขยา
ใหผสมกันกอนการใชงาน เครื่องพิมพที่ใชนํ้าหมึก
Pigment Base ควรจะใชงานบอย และมีการ
หมุนเวียนนํา้ หมึกเร็ว เหมาะกับการทํางานตอเนือ่ ง
ปริมาณเยอะๆ จะทําใหไมสิ้นเปลืองหัวพิมพ ถา
พิมพๆ หยุดๆ หัวพิมพจะตันคอนขางเร็ว ทําใหตอ ง
ลางหัวพิมพบอ ยๆ แตกส็ ามารถลางไดงา ย ตางจาก

หัวพิมพ Thermal ซึง่ สวนใหญหวั ตันจะเกิดจากการ
ลัดวงจรทีห่ วั พิมพ เนือ่ งจากความรอนทําใหลา งไม
ไดเทาหัวพิมพ Piezo
ดังนั้นถาความเหมาะสมแลว ควรใชนํ้าหมึก
Pigment Base กับหัวพิมพชนิด Piezo มากกวา
ซึ่งรองรับการทํางานหนักไดมากกวาดวย
Q : งานพิมพที่ใชนํ้าหมึก Dye base มีอายุ
นานเทาไหร
A : ถาตอบตามความเปนจริงก็คอื ไมมคี าํ ตอบ
ทําไม? มันขึ้นอยูกับการใชงานเปนหลัก ตอง
ทําความเขาใจกอนวาเปนนํา้ หมึก Indoor ใชกบั งาน
ภายในมีแสงที่ปราศจาก UV ซึ่งเปนไปไมไดดังนั้น
เมื่อนําไปใชในเงื่อนไขแตกตางกันก็จะทําใหอายุ
การใชงานสั้นยาวไมเทากัน ยกตัวอยางเชน งาน
พิมพ Poster ติดผนังไมมีไฟสอง ดานหนา-ดาน
หลัง มีแตหลอดไฟแสงสวางไกลๆ พอใหเห็นภาพ
ชัดเจน บางงานติดตั้งมาเกิน 10 ป ถาเปนงานใน
ตูไฟ (Light box) มีไฟสองจากดานหลัง เฉลี่ย 3-6
เดือน ขึน้ อยูก บั ความรอนจากไฟในตูด ว ย และแสง
UV ของหลอดไฟดวย
GRAPHICS&SIGN
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บริษัท โปรดีเคล จํากัด

ISO 9001 ในธุรกิจ Inkjet มันจะดีหรือ?
เพื่อนๆ สมาชิกอาจมีคําถามวา ธุรกิจ inkjet
ของเรามันจะเหมาะสมกับระบบ ISO หรือไมเพียงไร
วั น นี้ เ ราได มี โ อกาสสอบถามความเห็ น และ
ประสบการณจากทานประธานชมรม ไทยอิงคเจ็ท
– คุณโชคชัย เมธียนตพิริยะ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท โปรดีเคล จํากัด จึงขอเอาความเห็นบางสวน
มาลงใหอานๆ กันครับ

อะไรทําใหคุณโชคชัย นําระบบ ISO มาปรับใชในองคกร :

“คือเราเชื่อในระบบครับ โดยเฉพาะการควบคุมกระบวนการดําเนินการ
ธุรกิจตัง้ แตตน จนจบ เราใชระบบนีส้ ง เสริมใหพนักงานทุกระดับมีการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง และที่แนๆลดการสูญเสียหรืองานที่ไมมีคุณภาพครับ”
แลวระบบที่ทําอยู นําอะไรดีๆ มาสูองคกรบาง :
“อยางแรกเลย คือความเชือ่ มัน่ ของลูกคา ซึง่ ทําใหธรุ กิจของเรามีงานและ
รายไดที่สูงขึ้น ราคาดีขึ้น พรอมๆกับกําไรที่เพิ่มขึ้นจากลดความสูญเสีย
พนักงานของเรามีการเรียนรูจากปญหาอยางเปนระบบและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ
และนํามาซึ่งการเรียนรู ลดความซํ้าซอน และการพัฒนาอยางตอเนื่อง …..
และที่สําคัญที่สุดสําหรับผม คือพนักงานของเรามีการทํางานรวมกัน ทํางานมี
อยางขัน้ ตอนและพัฒนาจิตรสํานึกใน งานทีเ่ ราสงใหลกู คา อยางไมนา เชือ่ ครับ”

เมื่อมีขอดี และอะไรคือขอเสียครับ :

“ก็ชว งแรกของการทําระบบครับ อะไรๆมันดูลา ชา ยุง ยาก กวาเดิม เอกสาร
มากมาย พนักงานสวนหนึง่ ถึงกับบอกวาเบือ่ หนายหรือแมแตเกิดความขัดแยง
กัน อันนีก้ ข็ นึ้ กับความเชือ่ ของเราฐานะผูน าํ เมือ่ ทุกอยางเขาทีอ่ ะไรๆ ก็งา ยขึน้
จนอาจกลาวไดวาไมกําหนดระบบกอนแทนจะทํางานกันไมเปนหรือไปไมถูก
เลย ผมวามันก็เหมือนการวิ่งออกกําลังกายครับ เมื่อผานไประยะหนึ่งเมื่อเรา
เคยชิน เราก็อาจเกิดคําถามตรงกันขามวา ไมออกกําลังกายไดหรือ”

พอจะบอกหรือยกตัวอยางเปาหมายหรือ KPI ของบริษัทฯ วาตอน
นี้อยูประมาณไหนแลวครับ :

“เปาหมายเราก็สงู ขึน้ เรือ่ ยๆครับ อยางตอนนี้ เรามีเปาทีว่ า ความผิดพลาด
ของงานตองไมเกิน 2% การสงมอบตองตรงตามเวลาอยางนอย 97% และของ
เสียจากการผลิตไมเกิน 1.5% แตกวาเราจะมาถึงเปาระดับนี้ไดก็บอกเลยวา
ไมงาย ครับ”

คําถามสุดทายแบบตรงๆ เลยนะครับ ธุรกิจ inkjet ทั่วๆไป ควรทํา
ISO ไหมครับ :

“ตองลองครับ แลวคุณจะรูสึกดี เหมือนผม เอาเปนวาใครอยากไดขอมูล
มากกวานี้ ยินดีครับ ติดตอผานสมาคมฯเขามาได …เราตองชวยๆกันครับ เพือ่
การพัฒนาของกลุม ธุรกิจเราใหดขี นึ้ ๆไป ….. อยากฝากเพือ่ นๆรวมธุรกิจครับ
วา สมาคม TABDAกําลังผลักดันกลุมวิชาชีพของพวกเราผานการจัดทํา
มาตรฐานอาชีพ และเมื่อมาตรฐานนี้ออกมา ผมมั่นใจวาบริษัทเราที่มี ISO อยู
แลว จะสามารถปรับเปลี่ยนเขามาตรฐานอยางไมยากเลย”
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Graphic House / Noom Advertising / AON

Graphic House
2/1 ถ.หนองปาครั่ง ต.หนองปาครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
โทร. 089-433-0940, 053-304-388 คุณธีรเดช ใหคํา

บริการงานพิมพภาพขนาดใหญ ทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร ปายทุกชนิด
ปายหนาราน ไฟกลองไฟ LED บริการงานพิมพ ระบบดิจิตตอลและระบบออฟ
เซ็ต บริการรับตัดตัวอักษร แกะสลักลวดลาย งาน 2 มิติ ดวยเครื่อง CNC/
LASER รับออกแบบสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ รับพิมพงานปายขนาดใหญ / ภายใน
และภายนอก / งานปายทุกชนิด - รับพิมพงาน ดวยเครื่อง Dilli UV Printer หนา
กวาง 3.2 เมตร ยาวไมจํากัด รุนใหมลาสุด บาน หมึก UV ไมมีกลิ่นเหม็น หมึก
พิมพที่ใชเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถพิมพลงวัสดุตางๆ เชน ไม กระจก
กระเบื้อง แผนทองเหลือง วอลเปเปอรตกแตง พิมพประตูตกแตงบาน สแตน
เลส PVC ฯลฯ พิมพหมึกขาว - รับตัดตัวอักษร / โลรางวัล รับตัด/แกะฉลุลวดลาย
อะคริลิค ไม สแตนเลส ซิงค เหล็ก ทองเหลือง ดวยเครื่อง CNC/ LASER - รับ
พิมพบัตรพลาสติก PVC / สติกเกอรรับประกันสินคา เราใชเครื่องมือเครื่องจักร
ทันสมัย เพื่อใหไดงานคุณภาพ เพื่อใหลูกคาพอใจ อีกทั้งยังทําใหงานที่ออกมา
มีคุณภาพ ทําใหตลาดแข็งขันกันที่คุณภาพ ไมแขงขันดวยราคาอยางดี

AON

Noom Advertising

บริษัท เอโอเอ็น อะครีลิค แอนด ไซน จํากัด ( AON Acrylic & Sign Co.,LTD )
ทีอ่ ยู : 340 ถนนชยางกูร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัส
ไปรษณี 34000 ศิริศักดิ์ วรฐิติ กรรมการผูจัดการ 087-252-1343

โ
โโดยการเปปนเด็ก็ ฝกงาน
พี่ หนุม เริม่ ตนดวยการเก็บเกีย่ วประสบการณด า นงานโฆษณา
ในป ค.ศ. 1987 -1998 จน ในป ค.ศ. 1998 ก็ไดตดั สินออกมาเปดกิจการรานโฆษณา “ ราน
หนุม ชางปาย “ รับทําชิน้ งานโฆษณาทัว่ ไป เชน 7 Eleven และในป ค.ศ. 2003 ไดเริม่ นํา
เทคโนโลยีง่ านพิมพองิ คเจ็ท Mimaki JV3 และไดมกี ารขยายงานทางดานงานพิมพ โดยใช
เทคโนโลยีง่ ามพิมพองิ คเจ็ท ในตะกูล Mimaki ( Mimaki JV5 2 ตัว, Mimaki SWJ 320 2 ตัว
) และ ลาสุดไดนาํ เทคโนโลยีง่ านพิมพดว ยหมึก UV พิมพตรงบนแผนวัสดุยหี่ อ Dilli รุน NEO
TITAN 2504D-W2V นําเขาจากเกาหลี โดยใชหมึกแททกุ ตัว และไดมกี ารพัฒนาในดานงาน
Sign โดยการนําเครือ่ งจักรเขามาทดแทน คนงาน เชน เครือ่ ง Laser ตัดไดทงั้ โลหะและอะคิลิ
เครือ่ ง CNC ไดรคทั พลาสวูด เพือ่ เพืม่ คุณภาพของงาน และ ในยุคทีต่ อ งประหยัดพลังงาน
เราไดศกึ ษาเกีย่ วกับการนําหลอดไฟ LED มาใชในงานโฆษณาและใหคาํ ปรึกษากับเพือ่ นๆใน
วงการโฆษณา Indoor & Outdoor sing งานปายทุกชนิดทัง้ ภายนอกและภายใน Light Box,
Tower sign, Banner, Sticker, Quoted text boxes , Plastic pump swell, etc, ตูไ ฟ, ปาย
ทาวเวอร, แบนเนอร, สติกเกอร, ตัวอักษรยกกลอง, ปม นูน ฯลฯ Text of metal ประเภทตัว
หนังสือโลหะ The text of manoo pump , raised letters , stainless steel edge, zinc , plastic, laser cut plastic ตัวอักษรปม นูน, ตัวหนังสือยกขอบสแตนเลส, สังกะสี, พลาสติก, ตัด
พลาสติกดวยเลเซอร Exhibition display อุปกรณนทิ รรศการ Scoreboard, Roll up, X stand,
Japan Flag, etc All printing งานพิมพ Vinyl outdoor , Banner , Poster , Bill board

กอตัง้ บริษทั 14 กุมภาพันธ 2554 ( นับจนถึงปจจุบนั กอตัง้ มาเปน
เวลากวา 4 ป ) รานรับทําปาย และขายสงวัสดุงานปายและแปรรูป
พลาสติกอะครีลคิ ไมวา จะเปนปายไฟ LED , ปายพลาสวูทพนสี , ตัว
อักษรโลหะ งานอลูมเิ นียมคอมโพสิต ฯ สวนมากจะเนนแปรรูปอะครี
ลิคเปนสวนใหญ
ผูผ ลิตปายหรือสือ่ โฆษณาในทุกวันนีม้ มี าก เรามีคแู ขงทางการคา
คอนขางมาก แตละรานก็มเี ทคนิคการขายทีต่ า งกัน รานเราจึงตองมุง
เนนใสใจเรือ่ งการบริการ ใสใจในรายละเอียดของงานแตละชิน้ ใหเทากัน
ไมวา งานชินนัน้ จะราคาเทาไหร จะราคาถูกหรือแพง มาตรฐานงานทีท่ าํ
ออกมาตองเทากันทุกชิน้ และเราจะแนะนําวัสดุทดี่ ตี อบโจทยกบั งานที่
ลูกคาตองการใหไดมากทีส่ ดุ คิดวา.. งานดานนีย้ งั สามารถพัฒนาไปได
อีกไกล ไมวา จะเปนเรือ่ งของเครือ่ งจักรทีม่ กี ารพัฒนาใหทาํ งานไดงา ย
และหลากหลายมากขึน้ เทคโนโลยีใหมๆ และสังคมสมัยนีส้ นใจเรือ่ ง
งานออกแบบมากขึน้ งานปายจะสวยหรือไม สวนนึงก็ขนึ้ อยุก บั แบบที่
ทํามาดวย คนทํางานทีใ่ สใจคุณภาพกับคนทํางานเพือ่ ใหไดเงิน ผมวา
มันตางกันครับ งานจะออกมาดีหรือไมดอี ยูท คี่ วามใสใจ ตองมีจรรยา
บรรตอลูกคา ตอตัวเองดวยครับ ไมโกหก ไมแนะนํามัว่ ๆ ถาทุกรานมี
มาตรฐานทีเ่ หมือนๆ กัน วงการคนทําปายนีก้ เ็ ดินหนาไปไดอกี ไกล

นายนครินทร หงษสา
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Occupational Standard
and Professional Qualifications

by Dr.Sign

มาตรฐานอาชีพในธุรกิจปายและอิงคเจ็ท
ยอนอดีตงานปายและอิงคเจ็ท
ผูประกอบการที่อยูในแวดวงคนทําปายและการพิมพอิงคเจ็ทที่ผานรอน
ผานหนาวมายาวนานคงพอนึกภาพออกวา ในอดีตทีผ่ า นมาไดหาความรูใ นการ
ทํางาน และอบรมพนักงานของตนกันอยางไร แตละคนไดมีการลองผิด ลอง
ถูก มีการเรียนรูจากเพื่อนรวมวงการ เดินทางไปศึกษาดูงานจากงานแสดง
สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการทํางานอยางตอเนื่อง ซึ่งใชเวลาและตนทุนไปอยางมาก กวาจะบมเพาะ
แนวทางในการทํางานทีไ่ ดทงั้ ผลงานทีไ่ ดรบั การยอมรับ และตนทุนทีแ่ ขงขันได
ตัวอยางเชน การปรับตั้งเครื่องพิมพอิงคเจ็ทใหเหมาะกับวัสดุแตละชนิด เพื่อ
ใหไดสีของผลงานออกมาใกลเคียงกัน ฟงดูเหมือนเปนเรื่องงายๆ แตถามผู
ประกอบการอิงคเจ็ทที่เคยทํางานตอเนื่องมาตั้งแตเมื่อซักสิบกวาปกอนแลว
แตละคนคงนึกออกวาตองใชความพยายาม และตนทุนอยางไรกวาจะปรับ
เครื่องใหได จนเรียกวา “เอาอยู” ในเรื่องการทําปายและติดตั้งปายใหไดตาม
ทีล่ กู คาตองการ หากผูป ระกอบการมองยอนไปคงเห็นถึงการติดตัง้ ทีต่ อ งมีการ
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ปรับแตงหนางานเพื่อใหงานเสร็จไดตามที่ลูกคาตองการและทันเวลากันหลาย
งาน และสามารถยกตัวอยางมาเปนเรื่องเลาขาน ใหเปนประสบการณกับผู
ประกอบการรุน ใหมๆ ไดหลายเรือ่ ง จากเรือ่ งราวตางๆ เหลานีท้ าํ ใหเกิดคําถาม
วา “ในธุรกิจปายและอิงคเจ็ทของพวกเราจะสามารถสรางองคความรู ใหมอี งค
ความรู และใชองคความรูในการประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพไดหรือไม”
มาตรฐานอาชีพงานปายและอิงคเจ็ท
จากคําถามดังกลาวขางตน ผูเขียนไดมีโอกาสพบปะพูดคุยและซักถาม
อยางไมเปนทางการกับผูป ระกอบการทัง้ งานปายและงานพิมพ (อาวุโส) หลาย
ราย ถึงการทํางานที่เปนมาตรฐาน มีองคความรูที่ชัดเจน สามารถถายทอดได
เปนหลักสูตรวิชาการและปฏิบตั กิ าร ผูป ระกอบการในกลุม นัน้ ตางก็มคี วามเห็น
ทีส่ อดคลองกันในภาพใหญวา องคความรูใ นอาชีพปายและอิงคเจ็ทเปนสิง่ ทีม่ ี
อยูจริง เมื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนจะกอใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อันสงผลตอความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ผูประกอบ

การกลุม ดังกลาวยังเสนอวา อาชีพงานปายและอิงค
เจ็ทของเราสามารถสรางขอกําหนดใหเปนมาตรฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน ทีเ่ รียกวา “มาตรฐานสมรรถนะ
ซึ่งหมายถึง ขอกําหนดหรือเกณฑการปฏิบัติงาน
อันประกอบไปดวย มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานดานผลงาน” สมรรถนะในทีน่ ี้ อธิบาย
งายๆ ก็คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใช
ความรู ทักษะ และมุมมองทีบ่ รู ณาการกันเพือ่ กอให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ หนวยงานสง
เสริมการสรางมาตรฐานอาชีพ
เมือ่ ผูเ ขียนไดไปคนควาตอถึงแนวความคิดการ
สรางมาตรฐานสมรรถนะใหเกิดขึ้นอยางเปนรูป
ธรรม ผูเขียนไดพบกับกรอบแนวความคิดของ
หนวยงานภาครัฐที่ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหง
ชาติ (Thailand Professional Qualification Institute: TPQI) ทีม่ วี ตั ถุประสงคในการกอตัง้ ขึน้ มาเพือ่
สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมสาขาอาชีพจัดทํา
มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งการกําหนด
มาตรฐานอาชี พ เป น จุ ด เริ่ ม ต น เดี ย วกั น กั บ ผู 
ประกอบการดังกลาวมีแนวความคิด และยังตอ
ยอดไปถึงคุณวุฒวิ ชิ าชีพ ทีเ่ ปนระบบในการทดสอบ
เพื่อวัด ประเมินผลผูเรียน และผูประกอบอาชีพใน
เกณฑมาตรฐานอาชีพนั่นเอง แปลเปนภาษางายๆ
วา มาตรฐานอาชีพคือกรอบความรูในการทํางาน
อาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพคือการรับรองความรูของผู
GRAPHICS&SIGN
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ประกอบอาชีพ ทั้งสององคประกอบนี้ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไดสนับสนุน
ใหผูประกอบการที่รวมตัวกันเปนสมาคมในแตละกลุมสาขาอาชีพมาหารือ
กันเองภายในกลุม เพือ่ จัดทํามาตรฐานอาชีพ และกําหนดแนวทางในการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพโดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการจัดทํา
มาตรฐานดังกลาว
มาตรฐานอาชีพมีประโยชนกับใคร
เมื่อมีการจัดทํามาตรฐานอาชีพและการทดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
แลวจะเกิดประโยชนกบั ใคร และอยางไรบางนัน้ ผูเ ขียนไดรวบรวมมาเปนแนว
ทางกวางๆ เพื่อใหผูอานไดเห็นเปนแนวทาง 4 ประการคือ
ประโยชนแกผูประกอบการที่เปนนายจาง สามารถใชมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปนเครื่องมือในการวัดระดับความสามารถของบุคลากร
ทําใหทราบวาพนักงานลูกจางของตนมีความสามารถในระดับใด มีขอ บกพรอง
หรือขาดความรูและทักษะในการทํางานดานใด ทําใหสามารถวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากรไดในทิศทางที่ตรงกับความตองการที่แทจริง และสามารถใช
เปนองคประกอบในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงและปรับอัตราคาจางใหเหมาะ
สมกับความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริง
ประโยชนกับบุคลากรที่เปนลูกจาง สามารถทราบระดับความสามารถ
ของตนเองในการทํางานโดยการอบรมมาตรฐานอาชีพ และผานการทดสอบ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และนําขอบกพรองไปปรับปรุงทักษะในการทํางาน เพื่อ
พัฒนาทักษะและฝมือในการประกอบอาชีพ รวมถึงมีโอกาสในการปรับอัตรา
คาจางใหเหมาะสมกับความสามารถในการประกอบอาชีพ
ประโยชนตอผูบริโภค ในฐานะของผูใชสินคาและบริการที่ไดรับจากผู
ประกอบการและลูกจางที่มีการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานในการประกอบอาชีพ
ผูบริโภคมั่นใจไดวาจะไดรับบริการที่มีมาตฐานไดคุณภาพ
ประโยชนตอประเทศชาติ ประเทศที่มีกลุมสาขาอาชีพที่มีการทํางานที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานยอมสงผลตอความเชื่อมั่นของลูกคาและนักลงทุน
ตางชาติที่สนใจในสินคาและบริการจากประเทศไทย
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จะสรางมาตรฐานอาชีพงานปายและอิงคเจ็ทไดอยางไร
สิ่งที่นาสนใจและคําถามที่ผูอานอาจเกิดขึ้น ณ ปจจุบันคือ หากมาตรฐาน
อาชีพงานปายและอิงคเจ็ทมีประโยชนดังที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวนั้น ผูอานใน
ฐานะผูประกอบการอาชีพงานปายและอิงคเจ็ท จะสนับสนุน หรือเสนอความ
เห็นทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานอาชีพปายและอิงคเจ็ทนีไ้ ดอยางไร ซึง่ ทางผูเ ขียนยินดี
รับฟงความเห็นของทุกทานผานทางอีเมล tabda.tic@gmail.com สงหัวเรื่อง
วา “มาตรฐานอาชีพ” ความเห็นของทุกทานมีประโยชนตออาชีพงานปายและ
อิงคเจ็ทของพวกเรานะครับ ในเลมหนาผูเ ขียนจะเลาตอถึงระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
แหงชาติ และแนวทางในการจัดทํามาตรฐานอาชีพงานปายและอิงคเจ็ทวาควร
จะมีองคประกอบใดบาง โปรดติดตามนะครับ

Inkjet

World

by Sun Chemical

เรื่องเดนเทรนดงานพิมพอิงคเจ็ทในงาน

Fespa 2015
ตลาดสิ่งพิมพ Large Format มีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวงกวา 20 ปที่ผานมา โดยหนึ่งในสาเหตุหลักของการเติบโตดังกลาว
ไดแก มีการใชเครื่องพิมพและวัสดุอุปกรณงานพิมพอิงคเจ็ทอยางแพรหลายในธุรกิจประเภทตางๆ เนื่องจากความสามารถในการ
พิมพปรับเปลี่ยนกราฟฟคไดตามสั่ง รวดเร็ว เชื่อถือได และสามารถสั่งพิมพ ไดแมมีจํานวนนอย
นายโทนี่ ค็อกซ ผูจัดการฝายธุรกิจ Sun Chemical ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ 6 เรื่องเดนเทรนดงานพิมพอิงคเจ็ทที่ไดสราง
นวัตกรรมสินคาใหมๆ ดังตอไปนี้

Applications

ตั้งแตงานพิมพอิงคเจ็ทไดถือกําเนิดขึ้น รูปแบบการใชงานไดมีการแพร
หลายขึ้นอยางมีนัยสําคัญอันเนื่องมาจากความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพที่
สามารถนํามาปรับใชกับระบบงานพิมพอิงคเจ็ท ทั้งในรูปของงานภายใน (Indoor) และงานภายนอก (Outdoor) เชนงาน Wrap รถ, ปายบิลบอรด, งาน
พิมพผา, งานตกแตงภายใน และงานในอื่นๆ ที่หลากหลายในปจจุบัน

Productivity

ความกาวหนาในดานการออกแบบเครือ่ งพิมพและเทคโนโลยีของหัวพิมพ
ทําใหมกี ารพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของงานพิมพและความเร็วของเครือ่ งพิมพ
ผูใ ชงานสามารถพิมพภาพความละเอียดสูงดวยความเร็วทีเ่ ร็วขึน้ กับหัวพิมพที่
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สามารถปลอยหมึกลดลงไดถึงเพียง 3 พิโคลิตร (Pico-liter) เครื่องพิมพบาง
รุนสามารถพิมพไดหลายรอยตารางเมตรตอชั่วโมง และดวยประสิทธิผลของ
ระบบงานพิมพที่เพิ่มขึ้นนี่เอง ทําใหผูใชสามารถผลิตไดทุกอยางตั้งแตปาย
เลเบิลและสติกเกอรขนาดเล็ก จนถึงกราฟฟคขนาดใหญสําหรับการติดหุม
อาคาร

Efficiency

เครือ่ งพิมพหนากวาง (Wide Format Printers) ไดเขามามีบทบาทในแวดวง
อิงคเจ็ทในชวงทศวรรษที่ผานมา ปจจุบันผูผลิตครื่องพิมพตางมั่นใจในความ
สามารถของระบบฮารดแวร และเริ่มทุมเทการพัฒนาใหกับความรวดเร็วและ
ความสมํ่าเสมอในการพิมพมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังตระหนักถึงความคุมคาดาน

การลงทุนโดยไมกระทบตอคุณภาพของการพิมพ
ในสวนของหมึกพิมพ หลายบริษทั ผูผ ลิตหมึกพิมพ
ระดับโลกไดมีการผลิตหมึกพิมพที่ชวยใหผูใชงาน
สามารถควบคุมคาใชจา ยเกีย่ วกับวัสดุสนิ้ เปลืองได
มากขึ้นใกลเคียงกับการใชหมึกจากแบรนด OEM
ราคายอมเยาอื่นทั่วไป

Operator Comfort

แนวโนมที่เราเห็นในวงการเครื่องพิมพหนา
กวางคือความตองการหมึกพิมพเชื้อนํ้ามัน (Solvent-based inks) ที่กลิ่นไมแรง ถือเปน Operator Comfort หรือ ความสะดวกสบายสําหรับผู
ประกอบการ ทําใหผูใชสามารถเพลิดเพลินไปกับ
สภาพแวดลอมการทํางานที่ดีขึ้นทั้งในโรงพิมพ
ขนาดใหญ รวมถึงรานรับพิมพงานขนาดเล็ก โดย
หมึกพิมพกลิ่นไมแรงที่มีการผลิตออกมาจะไม
กระทบตอคุณภาพสีและคุณภาพของงานพิมพ

Textile Applications

การใชหมึกพิมพสีระเหิด (Dye Sublimation
Inks) สําหรับงานพิมพบนวัสดุเบาเชนผาและธง
แทนการพิมพลงบนไวนิลแบนเนอรไดรบั ความนิยม
เพิม่ มากขึน้ ในชวง 2-3 ปทผี่ า นมา ตามโชวรมู รถ,
หางและรานคาปลีก รวมถึงโรงแรมตางๆ มีการ
ใชงานปายผาอยางแพรหลาย และในหลายๆ กลุม
ธุรกิจไดเริม่ ยอมรับคุณภาพของปายผาเหลานีม้ าก

ขึ้น ซึ่งจะเห็นวางานพิมพลงบนผานี้ไดเริ่มมาแยง
ชิงสวนแบงทางการตลาดในวงการงานพิมพหนา
กวางและมีแนวโนมเติบโตขึน้ อยางตอเนือ่ ง และไม
เพียงแตวงการการพิมพอิงคเจ็ทลงบนผาเทานั้นที่
มีการเติบโต ตลาดการพิมพเสื้อผาก็เริ่มขยายวง
กวางดวยเชนกัน

Industrial Inkjet

อิงคเจ็ทมาใชแพรหลายมากขึน้ เชน การปูพนื้ งาน
พิมพบรรจุภัณฑ และการพิมพลงบนกระเบื้อง
เซรามิค ซึ่งถือเปนตลาดที่ใหญในปจจุบัน ผูให
บริการดานการพิมพมองวาอิงคเจ็ทเปนอีกหนึง่ ทาง
เลือกสําหรับหลายๆ วงการในการประยุกตงาน
พิมพเขากับอุตสาหกรรมนั้นๆ และยิ่งเทคโนโลยี
ยิ่งกาวหนามากขึ้นเทาไหร ความตองการดาน
งานพิมพจะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย

แวดวงงานพิมพอิงคเจ็ทโดยรวมมีการเติบโต
ในทุกตลาดรวมถึงการพิมพในระดับอุตสาหกรรม
เนือ่ งจากมีการยอมรับและมีการนําระบบงานพิมพ
GRAPHICS&SIGN

25

Tip

by เอก อีสานเวกเตอร

ในฉบับนี้ผมขอนําเสนอเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆ สําหรับผูทํางานกราฟฟคในการตั้งคาความละเอียดของงานนะครับ

การตั้งคางานในโฟโตชอป
สวนใหญคนยังงงๆ กับการตั้งคาความละเอียดของงานวาควรใชยังไง
เทาไรดีจึงจะเหมาะสมกับการอัพโหลดไฟลขึ้นพิมพ (Rip) เพราะสเปคของ
คอมพิวเตอรที่ประจํารานสวนใหญจะไมเทากัน ถามีความไมเขาใจในการ
ปรับไฟลตรงสวนนี้ก็จะทําให เปดไฟลไดชา อัพโหลดชาเนื่องจากการปรับ
ความละเอียดที่สูงเกินความจําเปน ปรับภาพความละอียดตํ่า คุณภาพของ
งานที่ไดก็ออกมาตํ่าตามไปดวย วันนี้ผมจะมาแชรเรื่องนี้กันนะครับ ความ
จริงเปนเครื่องมือหรือความรูขั้นตนของการเปนคอมพิวเตอรกราฟฟคที่
หลายๆ คนมือใหมๆ จําเปนตองรูนะครับ เราจะสมมติใหดูกอนวาการปรับ
ขนาดไฟลในโฟโตชอปไฟลใหญตองทํายังไง สมมติงานที่ขนาดกวาง 18
เมตร สูง 13 เมตรนะครับ

ตามภาพจะเห็นไดวาคา Resolution แค 72 pixels/inch เอง แตขนาด
ของไฟล (Pixel Dimensions) มีขนาดใหญถึง 7.14 G เลยทีเดียว หากใคร
มีแรมแค 4-6 G นี้ไมสามารถทํางานไดแนนอน คําถามที่ตามมาคือแลวจะ
ทํายังไง อยางแรกก็คือลด Resolution แนนอนแตจะลดเทาไรดีหรือจะพอดี
ใหดูที่ Pixel Dimensions นะครับวาอยูในขนาดที่พอดีกับเครื่องเราไหม ยก
ตัวอยางตามภาพผมลดลงมาตามอัตราสวนเหลือ Resolution ที่ 18 pixels/
inch คา Pixel Dimensions ที่ 457 M ซึ่งอยูในเกณฑที่เครื่องรับได ผมตั้ง
เรทเอาไวอยูระหวาง100-500 Mb หากเครื่องใครปรับไวที่ 400 แลวทํางาน
หนักก็ใหลด Resolution ลงอีก เทานี้ก็จะทํางานและเซฟงานไดเร็วและมีคา
ความละเอียดพอดีกับระยะสายตา

26

GRAPHICS&SIGN

ที่นี้มาพูดถึงไฟลภาพกันบางการปรับลดหรือเพิ่มคา Resolution ใหได
คุณภาพที่ดีและมีความเพี้ยนของสีนอยที่สุด (สวนใหญจะไดผลในการปรับ
คาลด) ใหเราปรับลดคา Resolution เปนแบบอัตราสวนครึ่งหนึ่งเหตุผล
เพราะงานที่ทําในโฟโตชอบจะเปนงานที่เรียกวา Raster คืองานที่สรางมา
จากชิ้นสวนของสีที่เปนสี่เหลี่ยม (bitmap) หรือเรียกวาพิกเซล (pixel) ยก
ตัวอยางตามรูป ถาเราปรับลดจาก A > B คือจากคา 72 เปน 36 ตัวโปรแกรม
ก็จะแครวมพิกเซลสีในระยะเซลลทอี่ ยูใ นเซลลทเี่ หลือ่ มลํา้ นอยมาก ถาซูมดู
จริงๆ แลวพิกเซลสีแทบจะไมขยับเลยที่เดียว ตางกันถาปรับคาจาก A > C
คือจากคา 72 เปน 50 ตัวโปรแกรมจะคํานวณคาสีใหมและสรางเซลลสแี ทรก
ขึ้นมาเพื่อใหเซลลมันตรงจึงทําใหสีเพี้ยน หรืออาจจะเบลอ

ลองเอาไปปรับใชงานดูนะครับหวังวาจะทําใหทํางานไดเร็วขึ้นและไม
เสี่ยงตอปญหาการ Rip ไฟล หรือโปรแกรมแฮงคดับไปเฉยๆ จนทําใหเสีย
เวลาเสียอารมณ

เปนอยางไรบางครับกับเกร็ดความรูเ ล็กๆ นอยๆ
ลองนําไปทําตามกันดูนะครับจะทําใหทํางานงายขึ้น
และสะดวกขึ้น จะไดมีเงินมีทองเขารานเยอะๆ ไมตอง
มาเสียเวลารอโหลดงานซึ่งทุกวันนี้เวลาเปนเงินเปน
ทองยิ่งทําใหประหยัดเวลายิ่งไดงานไดเงินเยอะขึ้นนะ
ครับ ฉบับหนาจะมาแนะนําเรือ่ งการตัง้ คางานในอิลลาส
และการแปลงไฟลอลิ ลาสเพือ่ สงงานพิมพ นะครับ ทาย
นี้ขอฝากติดตามขอมูลสาระดีๆ แลวก็งานเวกเตอร
สวยๆ ในเว็บไซต www.es-vector.org ดวยครับผม

New

Ideal

iPhone Escalator / Koleston / fanta

สําหรับงานออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ และโฆษณาตางๆ ความสวยในการออกแบบกราฟฟกอาจจะไมสาํ คัญเลย หากขาดความ
คิดสรางสรรค หรือที่เราเรียกมันวา Idea สําหรับคอลัมน New Ideal ฉบับนี้ผมขอหยิบยกตัวอยางงานดีๆ และนาสนใจจาก
ที่ตางๆมานําเสนอเพื่อนๆ ผูอานจะรอชาอยูใยไปชมกันเลยครับ

Koleston
สินคายายอมสีผม คิดไอเดียสุดเก นําเอาบิลบอรดไปติดตัง้ บน
ชายฝง โดยใชเทคนิคไดคัทเอาสวนผมออกใหเห็นแบล็คกราวนดา น
หลังทีเ่ ปนทะเลเปนการสือ่ วา ยายอมสีผมผลิตจากสวนประกอบจาก
ธรรมชาติ และยังใชชว งเวลาทําใหสแี บล็คกราวนเปลีย่ นไปดวยถือวา
เปนไอเดียที่ยอดเยี่ยมจริงๆ บิลบอรดตั้งอยูที่ ชายฝงทะเลของกรุง
เบรุต ประเทศเลบานอน Beirut, Lebanon
ที่มา http://www.psfk.com/2012/01/cut-out-billboard-changesapperance.html

iPhone Escalator
งานบันไดเลือ่ นแอปพลิเคชัน่ ไอโฟนสุดเจงเห็น แลวสะดุดตายิง่ นัก ในการใช
บันไดเลือ่ นเปนตัวสือ่ ไอเดียนีม้ คี อนเซ็ปตวา เห็นทะเลสีดาํ ทีส่ ราง(คลืน่ )แอปพลิเคชัน่
อยางไมมีที่สิ้นสุด เปนผลงานของ Yongwook Seong ที่ประเทศ Canada
ที่มา http://cargocollective.com/yongwookseong/iPhone-Escalator

Fanta
แฟนตานํ้าสม กับบันไดลื่น สุดเจงเอาใจลูกคา
เด็กๆ และวัยรุน ใหตรงกับคอนเซ็ปความ
แซบซาของสินคาใหลูกคาพบกับประสบการณ
ใหมที่สนุกสนาน และตื่นเตนถือวาเปนไอเดีย
ที่สุดยอดมากเลยครับ ตั้งอยูที่หาง Dizzengof
Center, ประเทศอิสราเอล Fanta Brand
Advertising
ที่ ม า http://www.thesellingpoints.
com/2014/11/dizzengof-center-fantaslide.html
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Tax Time

by

วางแผนภาษี : เริ่มที่รูวาภาษีตัวไหน เสียภาษีกี่ %
มีไหมครับ เพื่อนๆสมาชิกที่เปดบริษัทฯ แลวไมไดจายเงินเดือนตัวเองเลย? หรือมีไหมครับที่จายเงินเดือนตัวเองเดือนละเกินกวา
30,000 บาท ถาตอบวา”ใช”ผมวาตองถามตัวเองแลวหละครับวา เขาใจเรื่องการวางแผนภาษีบางไหม ??
หลักการวางแผนภาษีอันดับตนๆ ที่หลายๆสํานักวางแผนทํากัน ก็คือดูวาภาษีตัวไหนสูง ก็ พยายามเลี่ยงไปหรือบริหารจัดการ
ใหเปนภาษีอัตราที่ตํ่ากวา แตไมใชไมยอมเสียเลย หรือคิดๆเอาเองวาอยางนั้นอยางนี้นะครับ อันนั้นกลายเปนหนีภาษีเอา
เริ่มแรกเลย ก็ตองเขาใจวา ไทยเรามีภาษีหลักๆ อะไรบาง และภาษีแตละประเภท มีอัตราเทาไรและคิดจากฐานภาษีอะไร ผมสรุป
ภาษีหลักๆ ใหเห็นตามรูปนี้ ดังนี้ครับ (อัตราที่แทจริง อาจแตกตางกันไปในรายละเอียด แผนภูมินี้มเี พื่อใหเห็นภาพรวมๆเทานั้น)
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เรามาดูตัวอยางการวางแผนภาษีโดยพิจารณาจากอัตราภาษี แบบงายๆ
กันครับ
เริ่มดวย ภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปนภาษีที่อัตราดูเหมือนสูง แตอัตรา
20% เปนของกําไรทางภาษีนะครับ และหากวาเพือ่ นๆสมาชิกเปนกิจการ SME
ก็ยงั มีการลดหยอนกําไรในสวนทีต่ าํ่ กวา 1 ลานบาทแรกอีก อยางไรก็ตามความ
ปวดหัวของภาษีนิติบุคคล ก็คือคาใชจายที่ไมมีใบเสร็จ หรือภาษีหัก ณ ที่จาย
ซึ่งจะขอเก็บไวกลาวในฉบับตอๆไปครับ
เทาที่เคยคุยกับสมาชิกกลุมอิงคเจ็ท ก็ทราบมาวาในธุรกิจนี้ราคามันไมดี
กําไรมันนอย ภาษีทถี่ กู ลูกคาหักไว ณ ทีจ่ า ยมักสูงกวาภาษีทตี่ อ งเสียสิน้ ป แลว
ก็ไมกลาขอคืน ฉบับนี้เอาเปนวาผมคิดงายๆวาเพื่อนๆสมาชิกสามารถบริหาร
จัดการใหเทากับภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จายไว 3% แลวกัน เทากับวาทุกๆยอดขาย
100 บาท เพือ่ นๆตองมีกาํ ไรกอนภาษี 15 บาท ภาษีนติ บิ คุ คลจึงจะเทากับ 3%
ของยอดขาย ไมงายนะครับ margin เกินกวา 15% !!!!
การวางแผนงายๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราภาษี ก็คือใหรายไดยังอยูในระดับ
SME คือไมเกิน 30 ลาน เมือ่ มีรายไดเกิน 30 ลานก็อาจตองพิจารณาเปดบริษทั
เพิ่มวาคุมหรือไม คงไมแนะนํานะครับวาใหหลบยอดขายครับ
ภาษีที่นาจะนํามาพิจารณาเปรียบเทียบคือ ภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอตั รา
อยูร ะหวาง 0% - 35% ของรายไดบคุ คลธรรมดา เพือ่ นๆคงชินกับการยืน่ ภงด.
90/91 ตอนเดือนมีนาคม ภาษีตัวนี้ถึงแมรัฐจะมีตัวชวยมาลดหยอนมากมาย
แตเนือ่ งจากอัตราภาษีทสี่ งู มาก เพือ่ นๆทีช่ อบหลบกําไรบริษทั โดยทําจายเปน
เงินเดือนตัวเอง หรือญาติๆนั้น ควรศึกษาใหดีนะครับวาสุดทายเราอาจเสีย
ภาษีสุทธิแลวสูงกวาภาษีนิติบุคคลหรือไม
จากแผนภาพขางตน ผมคํานวณคราวๆ ไดวา หากเพือ่ นๆสมาชิกเสียภาษี
นิติบุคคลที่ 3% ของยอดขาย(อันเนื่องมาจากถูกหักภาษี ณ ที่จายไวแลวไม
กลาขอคืน) เพื่อนๆก็ควรกําหนดอัตราเงินเดือนตัวเองไดระหวาง 10,000 –
30,000 บาท แลวเพื่อนๆจะเสียภาษีบุคคลธรรมดา ใกลเคียงกับเสียภาษี
นิติบุคคล หรือถาเพื่อนๆใหเงินเดือนตัวเองสักเดือนละ 100,000 บาทหรือป
ละ 1.2ลาน ก็จะเสียภาษีประมาณ 14% อันนี้ถือวาเปนผูชวยชาติตัวจริงคน
หนึ่งเชียวแหละครับ
ทีนี้มาดู ภาษีโรงเรือน ภาษีปาย กัน ภาษีโรงเรือนไมใชภาษีที่นําสง
สรรพากรแตก็เปนภาษีที่มีอัตราสูงถึง 12.5% ของรายได สวนภาษีปาย ก็
คํานวณจากขนาดของปาย เพื่อนๆสมาชิกควรศึกษาวา กรณีใดตองเสียภาษี
โรงเรือน ภาษีปายแลวเราสามารถบริหารจัดการอยางไรไดบาง มีเวลาเราคง
ไดคุยกันเรื่องนี้
ตัวอยางการวางแผนภาษีทเี่ ราเห็นกันบอยๆ เชน ผูใ หเชาอาคารสํานักงาน
หากคิดคาเชาอาคารหรือที่ดิน อยางเดียว ก็จายภาษีโรงเรือนเต็มๆ 12.5%
แถมโดนหักภาษี ณ ที่จายของคาเชาอีก 5% รายไดก็เอาไปเสียภาษีนิติบุคคล
ปลายปอีกดวย แตถาเราเสริมบริการหรือแบงแยกใหชัดเจนวามีการใหเชา
เฟอรนิเจอรหรือที่เรียกสังหาริมทรัพย เราก็ไมตองเสียภาษีโรงเรือน 12.5%
ในสวนนั้น แตยังคงถูกหักภาษี ณ ที่จาย 5% และถาเราสามารถแยกรายการ
เก็บเงินใหชัดเจนวา เราใหบริการอีกดวย เชนบริหารจัดการสวนกลางหรือ
บริการดูแลความปลอดภัยหรือบริการความสะดวกสบายอืน่ ๆ เราก็ไมตอ งเสีย
ภาษีโรงเรือน 12.5% แถมถูกหักภาษี ณ ที่จาย 3% ไมใช 5%
ภาษีมูลคาเพิ่ม ดูเหมือนจะเปนภาษีมูลคาเพิ่ม คืออัตรา 7% ของรายได
และตัวนีก้ เ็ ขาใจวาเปนรายไดหลักของไทยเราดวย แตกอ็ ยากทําความเขาใจวา
จริงๆแลวมันก็นอยกวา 7% ครับ เพราะอยางที่สมาชิกรูกันวาเราสามารถขอ

เครดิตหรือหักภาษีซื้อ กอนนําสงได
อากรแสตมป เปนภาษีทอี่ ตั รานาจะตํา่ สุด ใชครับเพือ่ นๆมักชินกับติดอากร
ในหนังสือมอบอํานาจ 30 บาทไงครับ แตที่เพื่อนๆสมาชิกกลุมรับจางทําปาย
หรือพิมพองคเจ็ท ตองรูไวก็คือ เวลาทําสัญญาผูมีรายไดตองติดอากร 1,000
บาทละ 1 บาท ไมมากครับ จิ๊บๆ แตกต็ องเตือนใหระวังนะครับ วาคาปรับไม
ติดอากรเปนคาปรับที่สูงมาก คือปรับ 6 เทา (หรือ 600%) หากพบวาไมติด
อากรแสตมป นะครับ
ฉบับหนาเราจะพูดกันถึง ภาษี หัก ณ ที่จาย ที่เพื่อนๆ สมาชิกอิงคเจ็ท
หรือรับจางทําปาย ถูกลูกคาหักไว 3% แลวเราพอจะมีขอคิด หรือปญหา อะไร
ที่ควรนํามาพิจารณาบริหารจัดการไดไหม
ฉบับนี้ผมมีพ้นื ที่เทานี้เอง เราคงมีความรู ประสบการณกันอีกมากมายที่
เรานาจะมาแลกเปลี่ยนกัน ผมอยากไดคําถามจากเพื่อนๆสมาชิกครับ วามี
คําถามอะไร หรือมาชวยๆกัน แชรวิธีการ, ขอคิด หรือ ทริคดีๆ เกี่ยวกับบัญชี
การเงิน ภาษี สงมาใหผมนะครับ ผมจะไดรวบรวมมาลงในฉบับตอๆไป หรือ
ใครจะมีปญ
 หาอืน่ ๆ ทีอ่ ยากแชร หรืออยากถาม (ทัง้ ผานหนาวารสาร หรือผาน
ทางอีเมล) ก็สงเขามาไดนะครับ ผมมีโอกาสจะไดเอามาเลาสูกันฟงในฉบับ
ตอๆไป นะครับ ติดตอผมเขามาไดที่ TABDA.TIC@gmail.com
หมายเหตุ: ขอทําความเขาใจวากลุมเปาหมายผูอานของผมคือทานสมาชิกฯ
ที่มีกิจการขนาดเล็กหรือกลางๆ และโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกในตางจังหวัด
เพราะผมเชื่อวาเพื่อนๆสมาชิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นาจะมีที่ปรึกษา
ดีๆ มากมายแลว
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31

มอบธุรกิจที่ดีกวาอยางไรพรมแดน ที่
แพ็ค พริ้นท อินเตอรเนชั่นแนล 2015
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จั ด งาน แพ็ ค พริ้ น ท อิ น เตอร
เนชั่นแนล 2015 พรอมที่จะเปนที่
รวมของผูร ว มออกงานเปนจํานวนที่
มากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ จั ด งานที่ ข ยาย
ออกไปกิ น พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม เกื อ บ
15,000 ต.ร.ม.
ผูเ ยีย่ มชมงานจากอุตสาหกรรม
การพิมพและการบรรจุภัณฑจะได
รวมสัมผัสกับผลิตภัณฑอยางมากมายที่ตรงกับความตองการของครื่องจักร
เครื่องมืออุปกรณทที่ นั สมัยที่สุด เทคโนโลยีและคําตอบ(โซลูชนั่ ) ทางธุรกิจที่
ั ฑ:
เกีย่ วเนือ่ งตลอดหวงโซอปุ ทานของอุตสาหกรรมการพิมพและการบรรจุภณ
พรีเพรสและพรีมีเดีย
เครื่องจักรการพิมพ เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ
การเขาเลม และการตบแตงงานพิมพ
การขึ้นรูปกระดาษ รวมถึงการผลิตบรรจุภัณฑ
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ
วัสดุอุปกรณสําหรับงานบรรจุภัณฑ วิธีการผลิต ตัวชวยในการผลิต
งานดานการใหบริการของอุตสาหกรรมการพิมพและการบรรจุภัณฑ
เพื่อเปนการเพิ่มเติมในเชิงลึกใหกับงานแพ็ค พริ้นท อินเตอร
เนชัน่ แนล 2015 เราบรรจุการอภิปราย การสัมมนา และ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการพัฒนาและเรื่องที่โดดเดนจาก
วงการการพิมพและการบรรจุภัณฑ รวมปนองคประกอบ
สวนหนึ่งของงานแสดงสินคาระดับโลกครั้งนี้
IN

งานแสดงสินคาดานการพิมพและการบรรจุภณ
ั ฑนานาชาติเพือ่ เอเชียครัง้
ที่ 5 (แพ็ค พริน้ ท อินเตอรเนชัน่ แนล 2015), รวมกันจัดโดยเมสเซ ดุสเซลด
อรฟ เอเชีย สมาคมการบรรจุภณ
ั ฑไทยและสมาคมการพิมพไทย เพือ่ การนํา
เสนอตลาดของภูมภิ าคขึน้ อีกครัง้ เพือ่ เปนเวทีแหงการจัดหาและจัดซือ้ ชัน้ เลิศ
บริ ษั ท ที่ ตั ด สิ น ใจตกลงเข า ร ว มแบ ง ป น ความรู  แ ละความเชี่ ย วชาญใน
อุตสาหกรรมของพวกเขาในงานแสดงสินคาทีก่ าํ ลังจะมาถึงคือ ฮิวเลตต-แพค
การด เอเชียแปซิฟก , ฟูจิ ซีรอ็ กซ, แฟโรสตัล, ริโซ, โรโตเมทริกส, วีที กราฟ
ฟค, ไฮเดลเบิรก กราฟฟคส, โคนิก & บาวเออร กรุป และ ดูบยุ ท ฟาร อีสท
ในฐานะที่เปนงานแสดงสินคาภาคธุรกิจอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต สําหรับภาคสวนดานการพิมพและการบรรจุภัณฑ แพ็ค พริ้นท
อินเตอรเนชั่นแนล 2015 กําลังจะนํางานแสดงสินคาที่คลอบคลุมทุกแงมุม
ของอุตสาหกรรมมาจัดแสดงที่ ไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 26 ถึง
29 สิงหาคม 2558 ดวยการผลักดันจากงานแสดงสินคาชัน้ นําของโลก – ดรู
ปา และ อินเตอรแพ็ค, ผูร ว มออกงานและผูเ ยีย่ มชมงานจะไดพบกับกิจกรรม
ตางๆอันนาตืน่ ตาตืน่ ใจมากมาย รวมถึงการจัดแสดงเครือ่ งจักรทันสมัยลาสุด
งานสัมมนา การสาธิตการทํางานของเครื่องจักรและโอกาสมากมายในการ
ปฏิสัมพันธกับบุคคลากรจากมุมตางๆของโลกเพื่อตอบสนองความตองการ
และแนวโนมของอุตสาหกรรมปจจุบันของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ศูนยกลางสําหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพและการบรรจุภัณฑ
จากทั่วเอเชีย
ดวยความสําเร็จของการจัดงานในปค.ศ. 2013 ทีด่ งึ ดูดความสนใจผูร ว ม
ออกงาน 202 ราย และผูเขาเยี่ยมชมงาน 16,833 ทาน ตลอด 4 วันของการ
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จุดนัดพบสําคัญสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่จะมาพบปะและ
เก็บเกี่ยว โอกาสทางการตลาดอันกวางใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต

